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Föredragande Sammanträdestid Sammanträdesplats 
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Sammanträde onsdag 10 mars 2021 

Föredragningslista 

§ 17. Inledning 

§ 18. Kallelse och beslutförhet 

§ 19. Val av protokolljusterare för dagens möte 

§ 20. Nya studeranderepresentanter för ÅYG 2021 

§ 21. Anhållan om medel för ambulanssjukvårdarutbildning 

§ 22. Resultatuppföljning 2020 

§ 23. Budget 2022 

§ 24. Subventionering av datorer 

§ 25. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper 

§ 26. Från LR 

§ 27. Förvaltningschefens beslut 

§ 28. Nästa möte 

§ 29. Avslutning 
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Ordinarie medlemmar Ersättare 

  

Beslutande  

☒ Jonas Eriksson, ordförande  ☐ Mikael Lindholm 

☒ Fredrik Häggblom, vice ordförande ☐ Mattias Hendersson 

☒ Liz Mattsson ☐ Jill Fredrickson 

☒ Annika Karlsson ☐ Christina von Hertzen 

☒ Stellan Egeland ☐ Susann Eklund 

☒ Kerstin Renfors ☐ Ted Häggblom 

☒ Andreas Häger ☐ Kim Hansson 

    

Studeranderepresentanter 

☒ Matilda Guseff ☐ Marius Signell 

☐ Daniels Aleksejevs ☐ Eman Moussa 

☐ Haley Lindholm   

    

Lärarrepresentanter 

☒ Jana Ekebom ☐ Michael Gunell 

☒ Eva Johansson ☐ Cecilia Högback 

    

Personalrepresentanter 

☒ Katarina Cederroos ☐ Jennika Kullman 

    

Övriga 

☒ Katarina Sundberg 

☒ Marcus Koskinen-Hagman 

☒ Gitte Holmström 

☒ Ralf Lundberg 

☒ Malin Blomqvist 

 

§ 17. Inledning  

Ordfö rande Jönas Erikssön ha lsade alla va lkömna till mö tet.  

§ 18. Kallelse och beslutförhet 

Kallelse till mö te skedde genöm e-pöst den 3 mars 2021. Fö redragningslistan 

skickades ut den 4 mars 2021. 

Förslag: Da  minst ha lften av styrelsens medlemmar öch ördfö rande a r na rva-

rande könstateras att mö tet a r beslutfö rt.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 19. Val av protokolljusterare för dagens möte 

Prötököll fra n fö rega ende mö te har tillsa nts styrelsens medlemmar, represen-

tanter öch ersa ttare i styrelsen. 

Förslag: Prötököll nr 2021-01 antecknas fö r ka nnedöm. Till prötökölljusterare 

fö r dagens mö te utses Stellan Egeland öch Fredrik Ha ggblöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 20. Nya studeranderepresentanter för ÅYG 2021  

Studeranderepresentanter i styrelsen a r 2021 fö r Å lands yrkesgymnasium 

presenteras pa  mö tet.  
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Förslag: Åntecknas fö r ka nnedöm. 

Beslut: Styrelsen va lkömnar studeranderepresentanterna fö r Å lands yrkes-

gymnasium Haley Lindhölm öch Daniels Åleksejevs med Eman Möussa söm 

ersa ttare.  

§ 21. Anhållan om medel för ambulanssjukvårdarutbildning  

• Bilaga: § 21Å-2021 

Å lands yrkesgymnasium har av Å lands landskapsregering fa tt i uppdrag att 

anördna en ambulanssjukva rdarutbildning. En la röplan fö r utbildningen utar-

betas öch behandlas av styrelsen i april.  

Åmbulanssjukva rdare pa  basniva  besta r av den öbligatöriska yrkesinriktade 

examensdelen Åkutva rd 30 kömpetenspöa ng. Studierna a r fö rdelade pa  tva  

öch en halv periöd (mötsvarande 1 termin), men studietiden kan variera indi-

viduellt. 

En köstnadsbera kning (bilaga § 21Å) har tagits fram da r den uppskattade 

köstnaden fö r utbildningen framga r.  

Ledande fa ltchef pa  ra ddningsverket Töm Gö stas öch ra ddningschef Karl 

Nördlund deltar i mö tet. 

Förslag: Å lands gymnasium anha ller öm 63.468 eurö i enlighet med den bifö-

gade köstnadsbera kningen fö r anördnande av ambulanssjukva rdarutbildning.  

Beslut: Stellan Egeland fö resla r att ambulanssjukva rdarutbildningen ördnas 

inöm ramen fö r Å lands gymnasiums ördinarie budget. Fö rslaget vinner inget 

understö d, varfö r det fö rfaller.  

Styrelsen gödka nner fö rvaltningschefens fö rslag.  

Stellan Egeland anma ler avvikande a sikt.  

§ 22. Resultatuppföljning 2020 

• Bilaga: § 22Å-2020 

Ekönömichef Ralf Lundberg fö redrar resultatet fö r a r 2020 per enhet.  

Förslag: Åntecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 23. Budget 2022  

Införmatiön öm instruktiöner öch ramar fö r budget 2022. 

Förslag: Åntecknas fö r ka nnedöm.    

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 24. Subventionering av datorer  

Egen datör a r en fö rutsa ttning fö r studier öch vid studentskrivningar vid 

Å lands lyceum. Å lands gymnasium har de senaste a ren subventiönerat datör-

inkö p fö r nya studerande vid Å lands lyceum. Nytt fö r la sa ret 2021-2022 a r att 

subventiöneringen a ven fö resla s ska ga lla studerande vid Å lands yrkesgymna-

sium, prögrammet affa rsverksamhet. Prögrammet fö r affa rsverksamhet har 

under flera a r haft söm krav att de studerande ska ha egen datör. 
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Förslag: Styrelsen beslutar subventiönera datörinkö pet med 150 eurö fö r nya 

studerande vid Å lands lyceum samt HUTH-studerande öch studerande vid 

prögrammet fö r affa rsverksamhet vid Å lands yrkesgymnasium infö r la sa ret 

2021-2022. Detta ga ller döck inte studerande vid Införmatiöns- öch kömmuni-

katiönsteknik, eftersöm dessa blir tilldelade en datör under sin studietid. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 25. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper 

• Bilaga: § 25Å-B-2020 

En studerande vid na rva rdarprögrammet vid Å lands yrkesgymnasium anha l-

ler öm avvikelse i spra kkunskaper under sina studier. 

Förslag: Styrelsen ger fö rvaltningschefen i uppdrag att utga ende fra n den bifö-

gade redögö relsen fö ra diskussiöner med den studerande. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 26. Från LR 

• Bilaga: § 26Å-2021 

Förslag: Åntecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 27. Förvaltningschefens beslut 

• Bilaga: § 27Å-2021 

Förslag: Åntecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 28. Nästa möte 

Na sta mö te a r den 14 april 2021 klöckan 18:30. 

§ 29. Avslutning 

Mö tet avslutades 19:42. 

    

Jonas Eriksson 
Styrelseordförande 

Katarina Sundberg 
Förvaltningschef 

Prötököllet justerat den 11 mars 2021 

    

Stellan Egeland Fredrik Häggblom 

 


